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 ປະເ�ດລາວ ເ�ັນປະເ�ດທນອຍ, ເ�ອທບກວາງຂວາງແ�ກໍ 
ອຸດ�ມສ�ມບູນໄ�ດວຍຊ�ບພະຍາກອນທ�ມະຊາດ ແ�ະ ວ�ດທະນະ 
ທ�ອ�ນດີງາມໂ�ຍສະເ�າະແ�ນາກາຍສີສ�ນຂອງບ�ນດາຊ�ນ                                              
ເ�າ.   ຊງເ�ັນສງເ�ກອາງທະນ�ງໃ� ຂອງປວງຊ�ນລາວ ແ�ະ ເ�ັນທ 
ດຶງດູດເ�ົານ�ກທອງທຽວໃ�ທ�ວໂ�ກາຍລານຄ�ນເ�າມາຮຽນຮູ 
ວ�ດທະນະທ�ດ�ງກາວ ໃ�ແ�ລະປີ. ດ�ງທ, ທານ ປະທານ ໄ�ສອນ 
ພ�ມວິຫານ, ຜູນ�ທເ�ົາລ�ບຮ�ກຂອງປວງຊ�ນລາວທ�ງຊາດໄ�ໃ�ຄ� 
ເ�ັນວາ: “ປະເ�ດລາວເ�ົາມີວ�ງຄະນາຍາດລວມອ�ນປະກອບດວຍ 
າຍຊ�ນເ�າ”.  ໃ�າຍຊ�ນເ�າກໍມີາຍດານທດີປຽບເ�ືອນດ�ງ 
ດອກໄ�ນາໆພ�ນທພວມເ�ງບານໃ�ສວນອຸທະຍານອ�ນພາໃ�ມີ 
າຍຮູບາຍສີສ�ນ ແ�ະ ສ�ງກນຫອມ�ນ.
       ສະນ�ນ, ເ�ອເ�ັນການສ�ງເ�ີມວ�ດທະນະທ�ອ�ນດີງາມຂອງ 
ບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ ກ�ມຊ�ນເ�າ ສູນກາງແ�ວລາວສາງ 
ຊາດຮວມກ�ບ ວິສະຫະກິດ CLICK  I4 Dev ໂ�ຍ: ສະໜ�ບສະໜູນ 
ຈາກສະຖານທູດ ສະວິດສະແ�ັນ (SDC), ຈງໄ�ຮຽບຮຽງ ແ�ະ 
ຈ�ດພິມປມກຽວກ�ບຊ�ນເ�າ ອີວມຽນ ຄືນໃ�ໂ�ຍແ�ກຈາກປມບ�ນ 
ດາຊ�ນເ�າຢູ ສປປ ລາວ ໃ�ເ�ອກອນ. ເ�ອເ�ີຍແ�ໃ�ສ�ງຄ�ມໄ� 
ເ�າໃ�ຮີດຄອງປະເ�ນີອ�ນເ�ັນເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ 
ອີວມຽນ ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ອີວມຽນ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, 
ການຂະ�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, 
ການຕ�ງພູມລ�ເ�ົາ, ບາງຮີດ ແ�ະ ປະເ�ນີ.



ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ....................2015
                
                ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
                     ຫົວໜ້າກົມຊົນເຜົ່າ
 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ....................2015
                
                ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
                     ຫົວໜ້າກົມຊົນເຜົ່າ
 

    ແ�ເ�ອງຈາກ, ການຮຽບຮຽງເ�ອໃ�ຄ�ງນແ�ນບ�ນພນຖານຂ 
ມູນທມີແ�ວ, ສະນ�ນ, ຈງມີຂຈ�ກ�ດ,  ຄວາມຊ�ດເ�ນ,  ຄວາມອຸດ�ມສ�ມ 
ບູນດານຂມູນພໍສ�ມຄວນ, ຢາງໃ�ກໍຕາມ, ��ງຢາງຍງວາປມດ�ງກາວ 
ຈະເ�ັນປະໂ�ດໃ�ແ�ສ�ງຄ�ມໃ�ການເ�າໃ�ໄ�ເ�ກະລ�ກອ�ນສະ 
ເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ອີວມຽນ ໃ� ສປປ ລາວ ບາຍກໍໜອຍ ແ�ະ ຈະ 
ເ�ັນພນຖານຕມກຽວກ�ບການຄ�ນຄວາຊ�ນເ�າໃ� ສປປລາວ ແ�ະ ນ� 
ເ�ົາຂມູນໃ�ມາປ�ບປຸງໃ�ມີເ�ອໃ�ອຸດ�ມສ�ມບູນເ�ມຂນໃ�ອະນາຄ�ດ         
 ທານສາມາດດາວໂ�ດເ�ົາເ�ອໃ�ປມ ດ�ງກາວໄ�ທເ�ັບໄ� :               
www.doe-lfnc.org ື ຕິດຕຂມູນເ�ມເ�ີມມາຍ�ງ ກ�ມຊ�ນເ�າ
ສູນກາງແ�ວລາວສາງຊາດ
ທເ�ີໂ�: 021 218965, Email : ethnic123lfnc@gmail.com
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        ໂ�ຍທ�ວໄ�ຊ�ນເ�າ ອີວມຽນ ການດ�ລ�ງຊີ        

    ວິດຢູເ�ດພູເ�ົາ, ເ�ີນສູງທມີອາກາດໝາວໃ�  

      ບ�ນດາແ�ວງພາກເ�ືອ ຂອງ ສປປລາວ ລ�ງ           

   ຮອດ ແ�ວງ ວຽງຈ�ນ. ນອກຈາກນ, ຍ�ງມີຢູປະ            

      ເ�ດໃ�ຄຽງເ�ນ: ປະເ�ດ ສສ �ຽດນາມ,    

    ສປ ຈີນ,  ເ�ດພາກເ�ືອຂອງລາຊະອານາຈ�ກ  

                      ໄ� ແ�ະ ສະຫະລ�ດອາເ�ລິກາ.

               ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ອີວມຽນ 

                                ຢູ ສປປ ລາວ ມີ ພ�ນລະ    

                                  ເ�ືອງທ�ງໝ�ດ 22.449 

                        ຄ�ນ, ຍິງ 13, 574 ຄ�ນ   ແ�ະ 

                                     ເ�າກ�ບ 0,5 % ຜ�ນ

                                    ການສ�ວດພ�ນລະ

                                         ເ�ືອງທ�ວປະເ�ດ

                                                     ຄ�ງທີ III 

                                                    ປີ 2005.
 ຊ�ນເ�າ ອິວມຽນ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ:
- ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ: ເ�ືອງ ຍອດອູ,  ເ�ືອງ ໃ�,
  ເ�ືອງ ບຸນເ�ືອ, ເ�ືອງ ສ�ພ�ນ
- ແ�ວງ ອຸຸດ�ມໄ�: ເ�ືອງ ນາໝ
- ແ�ວງ ວງນ�ທາ: ເ�ືອງ ສິງ, ເ�ືອງ ວງນ�ທາ, ເ�ືອງ ລອງ
- ແ�ວງ ບແ�ວ: ເ�ືອງ ຫວຍຊາຍ
- ແ�ວງ ຫ�ວພ�ນ: ເ�ືອງ ຊຽງຄ, ເ�ືອງ ວຽງໄ�
  ເ�ືອງ ຊ�ເ�ືອ, ເ�ືອງວຽງ ທອງ, ເ�ືອງ ແ�ດ, ເ�ືອງ ຮຽມ
- ແ�ວງ ໄ�ຍະບູລີ: ເ�ືອງໄ�ຍະບູລີ
- ແ�ວງ ວຽງຈ�ນ: ເ�ືອງ ວ�ງວຽງ,  ເ�ືອງ ໝືນ
- ນະຄອນວງ: ເ�ືອງ ປາກງມ
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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຂວງ ຫຼວງນ້ໍາທາແຂວງ ຫຼວງນ້ໍາທາ

ແຂວງ ຈໍາປາສັກແຂວງ ຈໍາປາສັກ
ແຂວງ ອັດຕະປືແຂວງ ອັດຕະປື

ແຂວງ ສາລະວັນແຂວງ ສາລະວັນ

ແຂວງ ເຊກອງແຂວງ ເຊກອງ

ແຂວງ ຄໍາມວນແຂວງ ຄໍາມວນ

ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ໄຊສົມບູນໄຊສົມບູນ

ແຂວງ ຊຽງຂວາງແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຫົວພັນ

ແຂວງ ຜ້ົງສາລີແຂວງ ຜ້ົງສາລີ

ແຂວງ ບໍແກ້ວແຂວງ ບ່ໍແກ້ວ

ແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ອີວມຽນ ເ�ັນຊ�ນເ�າທມີປະ��ດຄວາມເ�ັນມາດ�ນນານ, 
ແ�ສະໄ�ສ�ງຄາມກາງເ�ືອງໃ�ປະເ�ດຈີນ, ເ�ັນຊ�ນເ�າທມີຖນຖານ 
ເ�ີມຢູຕອນກາງຂອງປະເ�ດ ຈີນ, ໄ�ເ�ມອ�ບພະຍ�ບເ�າມາສູມ�ນທ�ນ 
ກວາງຕຸງ, ກຸຍໂ�ວ, ກວາງສີ ແ�ະ ຢູນານ ຊງຢູທິດຕາເ�ັນຕ�ກສຽງໃ� 
ສປ ຈີນ ໃ�ລາດຊະວ�ງຂິນຮ�ນ. ບາງສວນກໍເ�ອນຍາຍເ�າຢູພາກເ�ືອ 
ຂອງ ສສ �ຽດນາມ ໃ�ສະຕະວ�ດທີ XIV - XVI ຈາກນ�ນກໍກະ 
ຈາຍເ�າສູປະເ�ດລາວ, ປະເ�ດ ມຽນມາ ແ�ະ ລາຊະອານາຈ�ກໄ�.  
ສ�ລ�ບການເ�ອນຍາຍເ�າສູປະເ�ດ ລາວ ໄ�ແ�ງເ�ັນໃ�າຍໄ�ຍະ 
ແ�ະ າຍເ�ນທາງທແ�ກຕາງກ�ນຄື: ເ�ອນຍາຍເ�າລາວໂ�ຍຜານ 
ບ�ນດາແ�ວງຕາເ�ັນຕ�ກສຽງເ�ືອຂອງ ສສ �ຽດນາມ ເ�າໃ�ເ�ດ 
ແ�ວງ ຫ�ວພ�ນ, ຊຽງຂວາງ ແ�ະ ແ�ວງວງພະບາງ, ມີເ�ນທາງໜງ 

ພາບໂ�ຍ: ອ�ງການ SDC
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ຜານບ�ນດາ ແ�ວງທິດໃ� ຂອງ 
ສປ ຈີນ ເ�າສູບ�ນດາແ�ວງພາກ 
ເ�ືອຂອງລາວເ�ນ: ແ�ວງ ຜ�ງ 
ສາລີ, ແ�ວງ ອຸດ�ມໄ�, ແ�ວງ 
ວງນ�ທາ ແ�ະ ແ�ວງ ບແ�ວ. 
 ຊ�ນເ�າໄ�ນມີຊເ�ນ 
ຕາງກ�ນແ�ລະສະໄ�ເ�ນ: ສະ 
ໄ�ລາດຊະວ�ງຂິນຮ�ນຖືກເ�ນ 
ວາ: “ມໍມານ”, ສະໄ�ລາດຊະ 
ວ�ງຖ�ງຖືກເ�ນວາ: “ມໍຢາວ”, ຊງ 
ໄ�ມີຄວາມໝາຍວາ: ບຢູໃ�ອ� 
ນາດຂອງໃ�. ດ�ງນ�ນ, ຊທເ�ນ 
ວາ: “ຢາວ” ແ�ນຊທຊ�ນເ�າອນ 
ເ�ນໃ�ເ�ົາເ�າ, ຊທເ�ົາເ�ນຕ�ນ 
ເ�ງ, ມ�ກທສຸດ ແ�ະ ຊທກ�ລ�ງ 
ໃ�ທາງລ�ດຖະການໃ�ປ�ດຈຸບ�ນ 
ແ�ນຊ�ນເ�າ “ອີວມຽນ” ຊງມີຄວາມໝາຍວາ: “ອີວມຽນ” ແ�ນຊ�ນ 
ເ�າ, ຄ�ເ�ັມຂອງຊຊ�ນເ�າ ທວາ: “ອີ-ຢູມຽນ” ແ�ນຊ�ນເ�າ ອີວມຽນ 
ແ�ະ ປະກອບດວຍແ�ງຕາງໆເ�ນ: ແ�ນແ�ນ, ຢາວຂາວ ແ�ະ ຢາວ 
ພ�ມໄ�ແ�ງ. ສ�ລ�ບແ�ນແ�ນນ�ນມີສາມຊເ�ນຄື: ໄ�ຍະທ�ອິດເ�ນ 
ວາ: ຢີວ, ຕມາຍອນວາຊ�ນເ�ານຮູຍອມເ�ອງດວຍສີຄາມ, ຈີນຈງເ�ນ 
ວາ: ແ�ນແ�ນ, ເ�ລາຍ�ກຍາຍມາຢູລາວ, ແ�ນແ�ນຈະຢູຕາມຫວຍ 
ນ�ລ�ເ�. ສະນ�ນ, ຊ�ນເ�າລາວ ຈງເ�ນເ�ົາເ�າວາ “ຫວຍ” ຊທເ�ົາ 
ເ�າມ�ກແ� “ແ�ນ ແ�ນ”, ແ�ນແ�ນມ�ກໃ�ຊ ແ�ະ ນາມສະກຸນຕາມ 
ສງທດີເ�ີດຂອງຄ�ນ ື ສງຂອງອອມຕ�ວເ�ົາ. ສວນຍິງສາວມ�ກຈະປ�ນ 
ດວນອຍເ�ອ�ກຂ�ນຄວໃ�ກຽງຊງຈະມີຈຸດປະສ�ງຢາກງາມ ແ�ະ ເ�ັງ 
ເ�ືອກວາຜູຊາຍ.  

ຖາຍພາບໂ�ຍ: ນ ມະນີວອນ ວໍລະຈ�ກ

3ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



vk-u[0v’-qogzqjk vu;,Po
 ການດ�ລ�ງຊີວິດທາງດານເ�ດຖະກິດ, ເ�ົາເ�າມີອາຊີບຕ�ນ 
ຕໍກໍແ�ນ: ໃ�ການເ�ັດໄ�ປູກເ�າຈາວ, ພອມກ�ນນ�ນກໍຍ�ງປູກພືດສ� 
ຮອງ າຍຊະນິດ ເ�ອຮ�ບໃ�ຊີວິດປະຈ�ວ�ນຂອງຄອບຄ�ວຄື: ສາລີ, 
ມ�ນຕ�ນ, ມ�ນດາງ, ໝາກຖ�ວ ແ�ະ ພືດຜ�ກຕາງໆ, ສ�ດທຊ�ນເ�ານນິຍ�ມ 
ກ�ນລຽງໄ�ແ�: ງ�ວ, ຄວາຍ, ມາ, ແ�, ໝູ, ໝາ, ເ�ັດ ແ�ະ ໄ�.  ພິເ�ດ 
ຊ�ນເ�າ ອີວມຽນ ມີມູນເ�ອໃ�ການຖ�ກແ�ວ ແ�ະ ຄາຂາຍນອຍເ�ອ 
ເ�ີມລາຍໄ�ແ�ຄອບຄ�ວ.

ທ: ບານນ�ຈາງ ເ�ືອງຫວຍຊາຍ ແ�ວງບແ�ວ
ຖາຍພາບໂ�ຍ: françois langella, Fair Trade Laos volunteer

4ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



 ເ�ຍແ�ນຜະລິດຈາກໜໄ�ເ�ງເ�ັນສ�ນຍາລ�ກຂອງເ�ິນໃ�ປະ 
ກອບເ�າໃ�ພິທີກ�ການໄ�ວຜີ. 

ທ: ບານນ�ຈາງ ເ�ືອງຫວຍຊາຍ ແ�ວງບແ�ວ
ຖາຍພາບໂ�ຍ: françois langella, Fair Trade Laos volunteer
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ທ: ບານນ�ຈາງ ເ�ືອງຫວຍຊາຍ ແ�ວງບແ�ວ
ຖາຍພາບໂ�ຍ: françois langella, Fair Trade Laos volunteer
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ທ: ບານນ�ຈາງ ເ�ືອງຫວຍຊາຍ ແ�ວງບແ�ວ
ຖາຍພາບໂ�ຍ: françois langella, Fair Trade Laos volunteer
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ທ: ບານນ�ຈາງ ເ�ືອງຫວຍຊາຍ ແ�ວງບແ�ວ
ຖາຍພາບໂ�ຍ: françois langella, Fair Trade Laos volunteer
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 ໃ�ສະໄ�ກອນການຕ�ງບານ, ເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ອີວມຽນ 
ສວນາຍແ�ນຢູເ�ດເ�ນພູບອນທສູງຊ�ນ, ມີອາກາດທໜາວ ແ�ະ ມີ  
ສາຍນ�ລ�ທານ, ລ�ກສະນະເ�ືອນຂອງເ�ົາເ�າເ�ັນເ�ືອນຊ�ນດຽວຕິດ 
ດິນ, ສອງຝາເ�ືອນຊາຍ, ຂວາມີປະຕູເ�າອອກເ�ອງລະປອງຄື: ປະຕູ 
ຊາຍໄ�ເ�າບໍລິເ�ນຮ�ບແ�ກ, ປະຕູຍິງໄ�ເ�າສູເ�ືອນຄ�ວ, ສວນປະຕູ 
ທສາມເ�ນວາ: ປະຕູໃ�ໃ�ສ�ລ�ບເ�ັດພິທີກ�ຕາງໆຢູກ�ງກ�ນຂາມ 
ກ�ບຮານບູຊາຜີ, ຊ�ນເ�ານນ�ບຖືວາເ�ືອນເ�ັນສງທກສາງສງສ�ກສິດ. 
ສະນ�ນ, ການປຸກເ�ືອນຕອງຫາມຫາຍາມເ�ອບໃ�ຜິດຜີ ແ�ະ ກໍເ�ອ 
ຄວາມປອດໄ�ກໍຄືຄວາມສຸກຂອງຄອບຄ�ວ.

ຖາຍພາບໂ�ຍ: ພຸດທະສິນ ພິມມະຈ�ນ

9ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ຖາຍພາບໂ�ຍ: ພຸດທະສິນ ພິມມະຈ�ນ

 ນ�ບແ�ໃ�ໆມາຊ�ນເ�າ ອີວມຽນ ແ�ນມີເ�ກະລ�ກວ�ດທະ 
ນະທ�ທາງດານການນຸງຫ�ມ ແ�ະ ເ�ຢອງທເ�ັນຂອງຊ�ນເ�າຕ�ນໃ� 
ແ�ລະແ�ງກມີຄວາມແ�ກຕາງກ�ນອອກໄ�ເ�ນ: ແ�ຍິງໂ�ຍປ�ກກະຕິ 
ແ�ວແ�ນມີຄວາມນິຍ�ມນຸງສ�ງຂາລີບສີດ� ແ�ະ ແ�ວປາຍຂາໂ�ງ 
ດວຍດອກຝາຍາຍສີຄື: ສີແ�ງ, ສີຂາວ, ສີເ�ືອງ ແ�ະ ສີຟາຢອນລ�ງ 
ຮອດປາຍແ�ງ, ຫ�ມເ�ອແ�ນຍາວສີດ� ແ�ະ ຢູສ�ນຂອງແ�ນເ�ອໄ� 
ມີການປ�ກແ�ວເ�ັນລວດລາຍດວຍຝາຍທມີສີສ�ນແ�ກຕາງກ�ນເ�ນ: 
ສີດ�, ສີຂາວ ແ�ະ ແ�ບຄໍເ�ອດວຍໝາກປ�ດ, ແ�ັນສີແ�ງ, ສີບ�ວທ�ງ 
ປະດ�ບດວຍເ�ິນຂ�ນຫອຍໄ�ຕາມໜາເ�ິກຂອງເ�ອຊຸດໜງໆມີນ�ໜ�ກ 
ປະມານ 1,5 ກຼາມ, ໃ�ຜາສີດ�ຄຽນຫ�ວທມີຄວາມຍາວ 10 ແ�ັດ, 
ສວນຜາຄອງຄໍແ�ລະແ�ງຈະບຄືກ�ນ ຊ�ນ: ມີຜາແ�ັນ 
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ຖາຍພາບໂ�ຍ: Mee Kinglattana ພາບໂ�ຍ: ATML

ຜາແ�ສີຂາວຍາວປະມານ 1 ແ�ັດ, ມີການແ�ວປ�ກລວດລາຍຄອງຄໍ 
ພາດລ�ງບາທາງໜາສອງເ�ອງ. ນອກຈາກນແ�ວກໍຍ�ງມີຜາສີດ�ຄຽນ 
ແ�ວທແ�ວດວຍຜາສີແ�ງຢູສອງສ�ນແ�, ຜາພ�ນແ�ນສີຂາວທໄ�ຜະ 
ລິດດວຍຕ�ນເ�ງ ແ�ະ ມີເ�ອງ ປະເ�ຢອງທເ�ັດດວຍເ�ິນຄື: ປອກຄໍ, 
ປອກແ�ນ, ປອກຂາ, ຕາງຫູ ແ�ະ ສາຍຄໍຍາວ. ໃ�ອະດີດແ�ຍິງ 
ຊ�ນເ�າ ອີວມຽນ ບນິຍ�ມໃ�ເ�ີບ, ພ�ດມີຄວາມນິຍ�ມໃ�ປອກແ�ນ, 
ສາຍຄໍທເ�ັດດວຍເ�ິນຊງມີນ�ໜ�ກສອງຂີດຂນໄ�.  ແ�ສ�ລ�ບຜູຊາຍ 
ແ�ນມ�ກນຸງໂ�ງສີດ�ຂາລີບຍາວພຽງປາຍແ�ງແ�ວດວຍຝາຍສີແ�ງ 
ຢູປາຍຂອງຂາໂ�ງ, ມີຄວາມນິຍ�ມຫ�ມເ�ອສີດ�, ມີກະດຸມຢູລະ�າງ 
2 ຂາງ, ໃ�ເ�ອຊຸດໜງປະດ�ບດວຍເ�ິນຂ�ນປະມານ 25 ໜວຍ ຂນໄ�, 
ຜູຊາຍທມີຄອບຄ�ວແ�ວນ�ນມີຄວາມນິຍ�ມໃ�ໝວກສີດ�ແ�ບດວຍ 
ສີແ�ງ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ພາບໂ�ຍ: ອ�ງການ SDC ພາບໂ�ຍ: ATML
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ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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 ໃ�ສະໄ�ກອນສະພາບການກິນ, ການດມ ື ການດູດ 
ຂອງຊ�ນເ�າ ອີວມຽນ ກໍຄືກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າອນໆໃ�ປະເ�ດລາວເ�ັນ 
ຕ�ນ: ເ�ົາເ�າໄ�ອາໃ�ທ�ມະຊາດ ແ�ະ ສງແ�ດລອມອມຕ�ວຄື: ຫາ 
ລາເ�ອສ�ດປາ, ຫາປາຕາມຫວຍ, ຮອງ, ເ�ັບເ�ັດຜ�ກປາ, ໜໄ�ທຫາ 
ໄ�ມາປຸງແ�ງເ�ັນອາຫານປະເ�ດຕາງໆເ�ນ: ປະເ�ດແ�ງ,  ລາບ 
ສຸກ, ລາບດິບ, ປງ, ໝ�ກດວຍໃ�ຕອງ, າມ ໃ�ບ�ງໄ�ໃ�, ຕ�ມຜ�ກ 
ແ�ະ ກິນເ�າຈາວ, ປະເ�ດລ�ດຊາດຂອງອາຫານກໍມີລ�ກສະນະເ�ັມ 
ແ�ະ ເ�ັດ. ການກິນຂອງຊ�ນເ�າ ອີວມຽນ ໃ�ເ�ລານ�ນເ�ອງໃ�ໃ� 
ຄ�ວເ�ືອນເ�ນ: ຖວຍ, ບວງ, ໝ ແ�ະ ອນໆແ�ນອາໃ�ທ�ມະຊາດ 
ແ�ະ ສງປະດິດຄິດແ�ງມາໃ�ປະຈ�ວ�ນ ແ�ະ ບາງທອງຖນກໍຍ�ງເ�ັນ 
ເ�າທຸກວ�ນນ.

ຖາຍພາບໂ�ຍ: ນ ມະນີວອນ ວໍລະຈ�ກ
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 ມາຮອດໄ�ຍະໜງພວກເ�ົາກໍພ�ດທະນາທາງດານການປຸງ 
ແ�ງດວຍການໃ�ຜ�ກຫອມບ�ວ, ຜ�ກຫອມ, ຜ�ກຫອມລາບ ແ�ະ ຫ�ວ 
ສີໃ� ຊງມີລ�ດຊາດຈະເ�ັດໜອຍໜງ, ເ�ັມ, ບຈືດຈາງເ�ີນໄ�. ໂ�ຍປະ 
ເ�ນີແ�ວຊ�ນເ�າ ອີວມຽນ ແ�ນນິຈະຍ�ມດມນ�ດິບທຕ�ກຈາກຫວຍ, 
ຮອງ, ຄອງ, ບຶງ, ດມເ�າ ໃ�ເ�ລາງານດອງ, ງານບຸນຕາງໆຕາມປະ 
ເ�ນີຂອງພວກເ�ົາສູບຢາເ�ນແ�ກອນແ�ນນິຍ�ມກິນຝນ, ບວາຍິງ ື 
ຊາຍ. ເ�ົາເ�າຈະບມີຂຫາມ, ການຄະລ�ໃ�ເ�ລາຮ�ບປະທານອາຫານ 
ແ�ະ ດມເ�າຊຸມແ�ວ. ພຽງແ�ໃ�ເ�ລາມີງານດອງ ື ງານບຸນກອນ 
ຈະກິນເ�າຕອງເ�ົາອາຫານ ແ�ະ ເ�າຖວາຍຜີໄ�ກິນກອນໃ�ໄ�ຍະ 
ໜງຄ�ນຈງຄອຍກິນໄ�.

 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ໃ�ຮອບວຽນປີໜງໆງານບຸນປະເ�ນີສ�ຄ�ນຂອງຊ�ນເ�າ 
ອີວມຽນ ແ�ນບຸນປີໃ� (ບຸນກິນຈຽງ) ເ�ຍຊຽງຣຽງ, ຊງຈະຈ�ດຂນ 
ໃ�ເ�ືອນໜງຂອງທຸກໆປີ. ນອກຈາກນ�ນ, ແ�ລະເ�ືອນເ�ົາເ�າຍ�ງມີ 
ພິທີາຍຢາງເ�ນ: ເ�ືອນສອງເ�ັດພິທີກ�ບານ, ເ�ືອນສາມເ�ັດພິທີ 
ກ�ບູຊາ ື ເ�ນຜີພແ� ແ�ະ ບ�ນພະບູລຸດໃ�ພິທີກ�ນແ�ນໄ�ເ�ົາ 
ເ�າທໜງສຸກແ�ວມາຍອມສີເ�ັດເ�ັນາຍສີສ�ນໝາຍຄວາມວາ: ເ�ັດ 
ເ�າດ�, ເ�າແ�ງ, ເ�າເ�ືອງ, ເ�າຂາວ ແ�ະ ອນໆ. ເ�ອບູຊາໃ�ບ�ນ 
ດາຜີດ�ງກາວ. ເ�ືອນສ ກອນຈະລ�ງມືເ�ັດການຜະລິດຕອງໄ�ເ�ັດພິທີ 
ກ�ຄອບໄ�ວໃ�ເ�າຖນເ�າຖານເ�ັນຜູປ�ກປ�ກຮ�ກສາ ແ�ະ ສ�ງສງສ�ກ 
ສິດໃ�ຜ�ນລະປູກງອກງາມ, ເ�ືອນຫາ, ເ�ືອນເ�ັດບຸນຫເ�າຕ�ມ, ເ�ົາ 
ກາບກວຍ ື ເ�ຍຂາວມາຕ�ດເ�ັນຮູບເ�ອງນຸງຫ�ມເ�ອບູຊາຜີພແ� 
ແ�ະ ຜີເ�ືອນ, ເ�ືອນແ�ດເ�ັດບຸນກິນເ�າໃ� ແ�ະ ເ�ືອນສິບເ�ັດ 
ເ�ັດພິທີກ� “ຕຸກາຍ”, ງານນຈ�ດສະເ�າະຜູເ�ັນລູກຊາຍທມີອາຍຸຄ�ບ 
10 ປີ ເ�ານ�ນ, ມີການຕີກອງ, ຮອງເ�ັງ, ຟອນສະ�ບກ�ນໄ�ເ�ັນຂະ 
ບວນຟ�ດຟນເ�ັນເ�ລາ 2-3 ວ�ນ, ຈາກນ�ນພແ�ຈງຂາໝູແ�ວເ�ີນໝ�ດ 
ບານມາຮວມກິນນ�.

ທ: ບານນ�ຈາງ ເ�ືອງຫວຍຊາຍ ແ�ວງບແ�ວ
ຖາຍພາບໂ�ຍ: françois langella, Fair Trade Laos volunteer

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ດານສິລະປະວ�ນນະຄະດີ, ຊ�ນເ�ານຈະມີເ�ອຮອງທ�ນອງ 
ເ�ບ, ມີເ�ງຮອງເ�ົາຢູງ, ມີກອນຂ�ບ, ກອນລ�, ຂ�ບຢາວທເ�ັນເ�ກະ 
ລ�ກຂອງຕ�ນເ�ງ, ພິເ�ດເ�ົາເ�າຍ�ງມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນດວຍຕ�ວອ�ກສອນ 
ຈີນທເ�າເ�ິງໂ�ກໄ�ໄ�ເ�ັບ, ວິທີປນປ�ວ, ເ�າເ�ິງດວງສະຕາ ແ�ະ 
ເ�າເ�ິງຂວ�ນຈິດວິນຍານ. ນອກຈາກນ�ນ, ເ�ົາເ�າຍ�ງມີເ�ອງດ�ນຕີ 
ເ�ນ: ຄອງ, ກອງ, ແ�ັງ, ປ ແ�ະ ເ�ອງແ�ງກາຍທເ�ັນເ�ກະລ�ກປະ 
ຈ�ຊ�ນເ�າຂອງເ�ດຊາຍ ແ�ະ ເ�ດຍິງ ຊງປະກອບດວຍສີສ�ນລວດ 
ລາຍຈາກສີໄ�ລາຍມືອ�ນປານີດ ແ�ະ ມາຈາກຄວາມຊ�ນານຂອງຊ�ນ 
ເ�ານ�ນເ�ງ.

ທ: ບານນ�ຈາງ ເ�ືອງຫວຍຊາຍ ແ�ວງບແ�ວ
ຖາຍພາບໂ�ຍ: françois langella, Fair Trade Laos volunteer

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ພາບໂ�ຍ: ATML

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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 ດານສິລະປະວ�ນນະຄະດີ, ຊ�ນເ�ານຈະມີເ�ອຮອງທ�ນອງ 
ເ�ບ, ມີເ�ງຮອງເ�ົາຢູງ, ມີກອນຂ�ບ, ກອນລ�, ຂ�ບຢາວທເ�ັນເ�ກະ 
ລ�ກຂອງຕ�ນເ�ງ, ພິເ�ດເ�ົາເ�າຍ�ງມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນດວຍຕ�ວອ�ກສອນ 
ຈີນທເ�າເ�ິງໂ�ກໄ�ໄ�ເ�ັບ, ວິທີປນປ�ວ, ເ�າເ�ິງດວງສະຕາ ແ�ະ 
ເ�າເ�ິງຂວ�ນຈິດວິນຍານ. ນອກຈາກນ�ນ, ເ�ົາເ�າຍ�ງມີເ�ອງດ�ນຕີ 
ເ�ນ: ຄອງ, ກອງ, ແ�ັງ, ປ ແ�ະ ເ�ອງແ�ງກາຍທເ�ັນເ�ກະລ�ກປະ 
ຈ�ຊ�ນເ�າຂອງເ�ດຊາຍ ແ�ະ ເ�ດຍິງ ຊງປະກອບດວຍສີສ�ນລວດ 
ລາຍຈາກສີໄ�ລາຍມືອ�ນປານີດ ແ�ະ ມາຈາກຄວາມຊ�ນານຂອງຊ�ນ 
ເ�ານ�ນເ�ງ.

rklkxkdg;Qk

dkolq,mP[
rklk ]k; da[ rklk vu;,Po 

          ພາສາປາກເ�າຂອງຊ�ນເ�ານແ�ນຈ�ດຢູໃ�ໝວດພາສາ ມ�ງ-ອີວ 
ມຽນ. ຊ�ນເ�າ ອີວມຽນ ແ�ະ ຊ�ນເ�າ ແ�ນແ�ນ ມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ 
ຊງເ�ັນຕ�ວໜ�ງສື ຈີນ. ຍອນວາ: ຊ�ນເ�ານໃ�ສະໄ�ກອນແ�ນ ອານ 
ແ�ະ ຂຽນຈາກຜູເ�ັນພ ື ຄູຄ�ນຈີນແ�ນໃ�ຕ�ວອ�ກສອນຈີນບ�ນທຶກ 
ໃ�ພິທີກ�ທາງສາສະໜາ, ປະ��ດການສືບສາຍຕະກຸນ ແ�ະ ອນໆ.

ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາອີວມຽນ

01      ສະບາຍດີ   ລ�ງຂ�ນບໍ
02      ໂ�ກດີ   ລ�ງເ�ນໂ�

03      ຂອບໃ�  ແ�ງຈີງ
04      ຂໍໂ�ດ   ໂ�ຈຸຍ
05      ເ�າຊ��ງ?   ເ�ີຍ ຍີບ�ວຮ�ງຮາຍນໍ?
06      ເ�ັດ��ງຢູ?  ເ�ົາຮາຍຍຸຍຽມ?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ຍ�ນຫາງຍະໄ�?

08      ລາກອນ  ກວາງດາງ
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ປວງຕອຍສ�ງ
10      ບເ�ັນ��ງ   ໄ�ເ�ັນຍຸ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ

ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ຫ�ວພ�ນ


